
                    
 

                              
 

                                    ÅRSBERETNING 2020 

 
 
 

InorAdopt er en humanitær non-profit organisasjon med internasjonal adopsjonsformidling 
som hovedformål, akkreditert av norske myndigheter ved Bufdir. InorAdopt har i tillegg som 
formål å kunne drive bistandsarbeid til barn som ikke er aktuelle for adopsjon. InorAdopts 
arbeid skjer i samsvar med internasjonale konvensjoner, samt norske og andre berørte lands 
lover og regler. Subsidiaritetsprinsippet som er nedfelt i FN-deklarasjonen om barns 
rettigheter av 1989 og konkretisert i Haag-konvensjonene av 1993 er et grunnleggende 
prinsipp for InorAdopt.  Det vil si at barn primært skal få mulighet til å vokse opp i egen 
familie eller slekt, alternativt i en nasjonal adoptivfamilie. I tilfeller hvor dette ikke er mulig 
er internasjonal adopsjon et godt alternativ. Barn har behov for å vokse opp i en familie. 
Adopsjonsformidlingen baseres på en helhetlig tenkning, der adopsjonen alltid skal være til 
barnets beste. Det er InorAdopt sin oppgave å formidle godkjente norske adoptivsøkere til 
registrering hos sentralmyndighetene i våre samarbeidsland, slik at barn som har behov for 
en familie kan bli adoptert av norske søkerfamilier. Adopsjonsformidlingen skal utføres uten 



økonomisk vinning for øye, og InorAdopt utfører sitt virke for i samsvar med 
Haagkonvensjonen av 1993 om internasjonal adopsjon og tilhørende guidelines.   
 
Adopsjonsformidlingen ivaretas av organisasjonens administrasjon som har kontorlokaler i 
Gyldenløvesgate 5, Kristiansand. 
 
InorAdopt er en medlemsorganisasjon hvor organisasjonens styre blir valgt på den årlige 
Generalforsamlingen.  
 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder:         Siren Høgtun  
Nestleder:        Stig Solheim 
Styremedlemmer: Anne-Elin Steinskog Johannessen 

Helge Berge Noraas  
                                                     Gunnar Wold 
 
Varamedlemmer:   Rita Ellefsen  
                                                     Elisabeth Rosenbak Røed 
 
Regnskapsbyrå:  Aider, skiftet navn fra Tet i løpet av året 
Revisjonsbyrå:  O.M. Pedersen Revisjon AS 
 
Pr. 31/12-2020 hadde InorAdopt 244 medlemmer. 
 
Styresaker 
 
Situasjonen med Covid19 pandemien har ført til at styret i hovedsak har gjennomført digitale 
møter, samt hatt hyppigere kontakt og møtefrekvens enn vanlig. Året har vært preget av 
ekstra utfordringer knyttet til forsinkelser og begrensninger i adopsjonsprosesser både i 
Norge og i våre samarbeidsland, inntektstap og andre uventede økonomiske konsekvenser. 
Styret har hatt ekstra fokus på denne utviklingen, og vært opptatt av at det jobbes 
kontinuerlig med å holde driftskostnadene så lave som mulig, samt ivareta at det er stram 
økonomistyring i organisasjonen. Det ble tidlig våren 2020 klart at årsregnskapet kom til å 
vise store avvik fra det som var satt opp i budsjett for året. Det ble ansatt en ny 
adopsjonskonsulent i 80% stilling fra den 13.03.20. Adopsjonskonsulenten søkte om, og fikk 
innvilget, permisjon fra denne stillingen for å kunne tiltre nyopprettet prosjektstilling som 
etteradopsjonskoordinator fra 01.05.2020.  
 
11 barn ble adoptert og kom til Norge i løpet av 2020 gjennom vår organisasjon. På grunn av 
pandemien ble antallet tildelte barn betraktelig lavere enn nøkterne forventninger i 
budsjettet for 2020. (budsjettert med 18 formidlinger). Det er en nedgang fra 2019 hvor 21 
barn ble formidlet gjennom InorAdopt.   
 
Arbeidet med å aktivt fremme informasjon om internasjonal adopsjon i media ble stilt i bero 
på grunn av økonomiske innsparinger. Annonsering gjennom GoogleAds og Facebook-
kampanje med assistanse av LOS og co ble satt på vent. Det er et ledd i styrets strategiplan å 



nå flere aktuelle adoptivsøkere da styret har funnet det viktig å formidle at det er stort 
behov for flere adoptivsøkere i de fleste av våre samarbeidsland.  
 
InorAdopt opplevde en nedgang av nye søkere i 2020; 28 nye søkere mot 39 nye søkere året 
før.  
 
Det største inntektstapet i organisasjonen skyldes i hovedsak svikt i inntekt fra 
adopsjonsgebyr del 1 & 2, samt inntektstap når det gjelder adopsjonsgebyr del 2 som til 
sammen utgjorde kr. 1 705 750,-. InorAdopt søkte derfor om ekstra økonomisk støtte fra det 
offentlige, og fikk innvilget kr.1 551 750,- av Bufdir som kompensasjon for inntektssvikt 
basert på estimat fra budsjettet lagt for 2020. InorAdopt har hatt betydelige nedskjæringer i 
flere utgiftsposter og inngått permittering av ansatte i 0,9 årsverk fra 1.mai.  Som en 
konsekvens av dette endte InorAdopt med et lite økonomisk overskudd i sitt årsregnskap. 

 
Styret har vektlagt at arbeidet med å utvikle samarbeid med nye land hvor det er behov for 
internasjonal adopsjon, skal prioriteres. For tiden blir det prioritert å ha kontakt med 
UMPOD, sentralmyndigheten i Tsjekkia, og daglig leder samt nestleder dro på reise til landet 
i juni. InorAdopt undersøker også muligheter for samarbeid med Namibia og Rwanda. 
 
Generalforsamlingen ble avholdt digitalt 25.april 2020 via zoom. InorAdopt styre har avholdt 
9 møter, hvorav to av møtene har foregått over Skype, fem av møtene har gått via zoom, ett 
møte har gått via Teams og møtene i forbindelse med styrehelg foregikk fysisk hvor også 
personalet var til stede. Styret har behandlet 52 saker i løpet av året.  
 
Samarbeid og møtevirksomhet 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er organisasjonens tilsynsmyndighet. 
InorAdopt opplever å ha et godt samarbeid med etaten. Det ble gjennomført ett fysisk samt 
to digitale kontaktmøter i løpet av året. I tillegg ble IA invitert til to digitale møter knyttet til 
rasisme og diskriminering av adopterte. 
 
InorAdopt opplever også å ha et godt samarbeid og utstrakt kontakt med de fem regionale 
kontorene i Bufetat.  
 
Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid med de to andre adopsjonsorganisasjonene i 
Norge; Adopsjonsforum og Verdens Barn. Samarbeidet skjer blant annet gjennom Norsk 
Adopsjonsråd (NAR). NAR består av styreledere og daglig ledere i organisasjonene. Rådet har 
hatt fem uformelle digitale møter med daglig ledere, i løpet av året, samt ett fysisk møte 
hvor også etteradopsjonskonsulenten var til stede. Verdens Barn har hatt 
sekretariatsansvaret for NAR i 2020.  
 
Det er i tillegg et godt samarbeid mellom de tre adopsjonsorganisasjonene gjennom et felles 
Adopsjonsfaglig Utvalg (AU). På grunn av covid 19 ble det avholdt færre arrangementer i AU 
enn til vanlig. Et planlagt arrangement med Dr. David Brodzinsky ble avlyst, og ingen lokallag 
søkte om økonomisk støtte til arrangementer som har vært åpne for søkere fra alle 
organisasjoner. Oppdatert temahefte om adopterte barn og språk, utarbeidet av Anne-Lise 
Rygvold, ble ferdigstilt i 2020. Honorar og trykking av dette var i utgangspunktet 
forhåndsbetalt fra tidligere søkte midler, men heftet ble på flere sider enn først tenkt slik at 
det ble ekstra utgifter i forhold til trykking i 2020.  Ellers ble det inngått et samarbeid med 



Sanden Media når det gjelder å lage filmer om adopterte og deres tanker og refleksjoner 
rundt ulike temaer knyttet til det å være adoptert fra utlandet.    
 
InorAdopt er medlem av den nordiske sammenslutningen av adopsjonsorganisasjoner, 
Nordic Adoption Council (NAC). InorAdopt’s adopsjonskonsulent Line O. Onshus var Norges 
representant i NACs styre. Det var planlagt konferansen NAC General members meeting på 
Gardermoen september 2020, men dette arrangementet ble utsatt til 2021 på grunn av 
pandemien. 
  
InorAdopt er medlem av EurAdopt, en europeisk sammenslutning av 
adopsjonsorganisasjoner. Det har i løpet av året vært utstrakt kommunikasjon med daglige 
ledere i medlemsorganisasjonene via Whatsapp. 
 
InorAdopt har likeledes et godt samarbeid med myndigheter i de landene vi har 
formidlingstillatelse i, samt med opprinnelseslandenes ambassader og konsulater.  
 
InorAdopt har samarbeid med forskningsmiljø og fagpersonell som arbeider spesielt med 
adopsjonsrelaterte spørsmål. I 2020 har det blitt satt et spesielt søkelys på ulike former for 
rasisme og erfaringer med forskjellsbehandling som adopterte møter.  
 
InorAdopt søkte om, og fikk tildelt, prosjektmidler til en koordinatorstilling som skal veilede 
adopterte og adoptivfamilier i Norge. Koordinatoren skal først og fremst skal fungere som en 
«førsteinstans» med god kunnskap og oversikt over aktuelle instanser og hjelpeapparat som 
finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt og i tillegg bistå adopterte som 
ønsker å lete etter sin opprinnelige familie. Prosjektperioden er inntil tre år og er formelt 
knyttet til InorAdopt men skal drives som eget prosjekt adskilt fra ordinær drift.  
 
Økonomisk resultat 
 
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten pr. 31. 
desember 2020. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.  
 
På bakgrunn av det som fremgår av årsregnskapet for 2020 er den økonomiske situasjonen i 
InorAdopt god, men utviklingen tilsier at organisasjonen i tiden fremover fortsatt vil ha fokus 
på økonomistyring. Koronautbruddet og langtidskonsekvenser skapt av pandemien vil trolig 
prege den økonomiske situasjonen også i 2021 og 2022.  I budsjettet for 2021 reflekteres 
dette ved at forutsetningene er basert på nøkterne anslag.  
 
Arbeidsmiljø  
 
Den generelle trivsel på arbeidsplassen er god, noe de årlige medarbeidersamtalene 
bekrefter. Alle ansatte har fått tilbud om årlig undersøkelse hos bedriftslege. Det er foretatt 
tilpasninger og tilrettelegginger på arbeidsplassen slik at slitasje og uheldige 
arbeidsbelastninger kan unngås. Det har blitt lagt til rette for hyggelige innspill i 
arbeidshverdagen, spesielt siden arbeidshverdagen har vært preget av koronarestriksjoner, 
slik at det psykososiale arbeidsmiljøet kan fungere godt. Slik som blant annet daglig trim-økt 
før lunsj. Forhåndsregler på grunn av Covid19-pandemien er innført, slik som tilleggsrutiner 
som gjelder smittevern og renhold. Kontorlokalene vært i perioder vært stengt for besøk 
utenfra for å hindre smitte. Telefontid på kontoret er fra klokka 09.00- 14.00, og ansatte kan 



utover dette tidspunktet regulere arbeidstiden selv. Det har i liten grad vært benyttet 
hjemmekontor da alle ansatte har eget kontor og fellesområdene er så store at det ikke fører 
til vansker å overholde nødvendig avstand til hverandre.  
 
Året 2020 har vært et spesielt år når det gjelder sykefravær da befolkningen er blitt om å 
holde seg hjemme, også ved svake forkjølelses-symptomer. Det har av denne grunn vært 
noe større korttidssykefravær enn tidligere blant ansatte og i situasjoner hvor ansatte har 
måtte være hjemme med syke barn. De ansatte har imidlertid sjekket e-post og i noen grad 
utført arbeidsoppgaver hjemmefra i disse tilfellene. Korttids sykefravær for personalgruppen 
utgjorde 5.6 % i 2020. Det har ikke vært langtidsfravær i 2020. 
 
Inneklima og miljø oppleves som godt og det har ikke vært registrert skader eller ulykker i 
forbindelse med arbeid.  
 
Internasjonal adopsjonsformidling innebærer reising over store avstander.  I 2020 har det 
imidlertid vært foretatt få reiser innenlands, og kun en arbeidsreise til Tsjekkia. Reiser 
innenlands forsøkes å gjøres på mest miljøbesparende måter der det er praktisk mulig. 
Utover dette kan organisasjonens virksomhet ikke etter vår oppfatning forurense det ytre 
miljø i noen grad. Avfall kildesorteres. InorAdopt er opptatt av å fremme likestilling mellom 
kjønnene i samsvar med norsk lov. 
 
Ressurspersoner  
 
InorAdopt har tilgang til frivillige ressurspersoner (adoptivforeldre) som har kompetanse og 
erfaring på ulike felt innenfor adopsjon. Disse kan administrasjonen videreformidle kontakt 
med til våre medlemmer ved behov.  
 
Administrasjonen 
 
InorAdopt har frem til mars 2020 hatt tre hel- og deltidsansatte i administrasjonen. Det ble 
ansatt en adopsjonskonsulent 13 mars 2020 i 80 % stilling, Monica Kristensen, men hun fikk 
innvilget permisjon fra og med 1. mai for å kunne tiltre nyopprettet prosjektstilling som 
etteradopsjonskoordinator. Daglig leder, Anita Frydenlund Austdal innehar en 100 % stilling, 
men hvor 10 % blir benyttet som støtte og arbeid knyttet til etteradopsjonsarbeid. Bente 
Sæth Berntsen er nestleder og adopsjonskonsulent. Hennes stilling er 100 %, men hun har 
hatt 10-20 % permisjon det meste av året.  Adopsjonskonsulent Line Oseassen Onshus 
arbeider i 80% stilling.  
Sosionomstudent ved UiA, Angelica Lauvsland Haages ved UiA, hadde siste års praksis fra 
medio august og fram til jul.  Bente Sæth Berntsen var hennes veileder gjennom 
praksistiden.  
 
InorAdopt har samarbeidsavtale med Tet regnskapsbyrå som tar hånd om fakturering, 
regnskap og lønnsutbetaling. Selskapet byttet navn til Aider i løpet av året. I tillegg har 
organisasjonen knyttet til seg konsulenter innenfor IT, rådgivning fra leger, samt ansatt 
rengjøringspersonale på timebasis. 
 
All adopsjonsformidling og saksbehandling blir ivaretatt av våre medarbeidere som innehar 
bred faglig kompetanse, oppnådd ved utdannelse og erfaring. De ansattes adopsjonsfaglige 



kompetanse vedlikeholdes gjennom interne og eksterne kurs, ved arbeidsreiser til 
opprinnelseslandene og annet internasjonalt samarbeid. 
 
Samarbeidsland og formidling        
 
Ungarn 
Det kom 7 barn til Norge fra Ungarn; 3 jenter og 4 gutter. Gjennomsnittlig alder på barna ved 
tildeling var 3 år og 4 måneder.  I tillegg ble ytterligere 2 barn tildelt, som antas å komme til 
Norge i løpet av de første månedene av 2021.   
 
Den gjennomsnittlige ventetiden, fra adoptivsøkeres dokumenter sendes til Ungarn og til 
tildeling av barn, var rundt 11 måneder i 2020.  
 
Ved utgangen av 2020 hadde 24 søkerfamilier forhåndsamtykke fra Bufetat for adopsjon fra 
Ungarn. 18 søkere ventet på et forhåndsamtykke fra Bufetat.  
 
InorAdopt opplever et godt samarbeid med Ungarn. 2020 har naturlig nok vært preget av at 
prosesser har gått langsommere enn vanlig grunnet covid 19. Det var stans i 
adopsjonsarbeidet en periode før sommeren, og familier fikk ikke reise til landet i perioden 
mars til august. Mot slutten av året opplevde vi at adopsjonsarbeidet tok seg opp i Ungarn, 
og familier har fått reise på hentereiser som normalt.  
 
Bulgaria 
I løpet av 2020 ble 1 barn tildelt norske søkere. Denne familien rakk å gjennomføre hele 
prosessen rundt hentereise i løpet av sommeren 2020. 
 
Vi opplevde færre tildelinger enn forventet i 2020, og ventetiden før tildeling har fortsatt å 
øke i 2020. Den tildelingen som kom i 2020 gikk utenom forventet ventetid, som nå nærmer 
seg 8,5 år, da dette var en tildeling av barn med spesielle behov.  
Covid 19 har også påvirket ventetiden i tildelinger fra Bulgaria, da det i perioder har vært 
stans i matchingmøtene i Bulgaria, samt at det nå er sjeldnere matchingmøter enn hver uke, 
som er tilfellet til vanlig. 
 
Det har vært et stort søkelys på å gi nye mulige søkere grundig informasjon om den lange 
ventetiden i landet og det ble kun tatt inn en ny, enslig, søker på Bulgaria i 2020. Styret har 
fra oktober fattet en beslutning om at det ikke lenger skal tas inn nye søkere til Bulgaria 
grunnet den lange ventetiden før tildeling. Ved utgangen av 2019 er 6 søkere registrert for 
adopsjon i Bulgaria. To enslige søkere er i prosess med å bli utredet av Bufetat, men er blitt 
informert om det det trolig er behov for å endre til et annet av våre samarbeidsland på sikt.  
  
Taiwan 
InorAdopt har samarbeid med to adopsjonsorganisasjoner i Taiwan;  
Christian Salvation Service (CSS) samt Child Welfare League Foundation (CWLF). 
 
Gjennom CSS ble det tildelt to barn, begge jenter. Ventetiden var i snitt 1 år og 8 mnd 
fra søkernes dokumenter ble godkjent i Taiwan, til beskjed om tildeling.  
CSS har ikke fått forlenget sin lisens fra taiwanske myndigheter til å formidle  
internasjonale adopsjoner etter april 2020, men fikk tillatelse til å ferdigstille prosessen til 
familier som var matchet med barn innen da. Hovedårsaken til at CSS måtte avvikle sitt  



arbeid med internasjonale adopsjoner var at CSS selv stilte krav til sine søkere at de 
skulle være aktive kristne. CSS har delvis på grunn av dette gjennomført relativt få 
nasjonale adopsjoner, og taiwanske myndighetene mener at antall nasjonale adopsjoner 
har vært for få i forhold til de internasjonale.CSS vil fortsette sitt sosiale engasjement og  
støtte til utsatte barn og kvinner og bistå adopterte som søker informasjon om sin bakgrunn.  
InorAdopt vil fortsatt sende oppfølgingsrapporter via organisasjonen.  
 
Fra CWLF kom det ett barn i løpet av året som ble tildelt i 2019. Ytterligere en familie som 
mottok tildeling i 2019 var forventet å kunne dra på hentereise, men grunnet restriksjoner 
knyttet til koronapandemien lyktes ikke dette. Tre familier fikk beskjed om tildeling av barn, 
men rakk ikke å fullføre sine prosesser innen utgangen av 2020. Gjennomsnittlig ventetid i 
2020 var 9,5 mnd. fra søkerdokumentene ble godkjent i Taiwan til tildeling av barn. CWLF 
har stort behov for flere søkere, og har for tiden flere barn frigitt for adopsjon enn 
søkerfamilier som ønsker å adoptere. To søkerfamilier fra InorAdopt er registrert hos CWLF, 
to familier på prescreening hos CWLF og 15 søkerfamilier venter på godkjenning i Bufetat.   
 
Kina, Kenya og Burkina Faso 
InorAdopt sender inn oppfølgingsrapporter til Kina, Kenya og Burkina Faso når det gjelder 
barn adoptert gjennom InorAdopt.  
 
Adopsjonstallene 2020 
 

Land  Kjønn   
  G J Sum  0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 

Bulgaria  1 0 1    1    
Taiwan  0 3 3   3     
Ungarn  4 3 7    2 3 2  
 Totalt  5 6 11   3 3 3 2  

 
Bistandsarbeid  
 
 

InorAdopt har videreført støtten i 
Bulgaria til bestemødre-prosjektet 
Grannies Care, ved Burgas Baby Home. 
InorAdopt bidrar med økonomisk støtte 
slik at to «bestemødre» kan gi særskilt 
oppfølging til enkelte barn på 
barnehjemmet.  
 
I Ungarn har tre unge menn med nedsatt 
funksjonsevne fått støtte til hjelpemidler.  
 
 
 

 
 
 



Kristiansand  04.03.2021 
 
 
 
            Siren Høgtun     Anita Frydenlund Austdal 

Styreleder      Daglig leder  
 
 
 
Stig Solheim      Helge B. Noraas 
Nestleder      Styremedlem  
 
 
 
Anne-Elin Steinskog Johannessen                               Gunnar Wold                                                        

 Styremedlem                                                                   Styremedlem 


